


















Окружна виборча комісія з виборів народних
депутатів України одномандатного виборчого

округу № 159

Кандидат у народні депутати України в
одномандатному виборчому окрузі № 159

Маринченко Ігора Олексійовича

 Сумська область, м.Глухів, 
вул. Жужоми 18/7

тел. +38 0993069453 

На виконання вимог ст. 49 Закону України «Про вибори народних депутатів України»
подаю проміжний Звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата
в народні  депутати України в одномандатному виборчому окрузі  №159 Маринченко Ігора
Олексійовича та Розшифровку до Звіту про надходження та використання коштів виборчого
фонду кандидата  в народні  депутати України в одномандатному виборчому окрузі  № 159
(далі – Звіт, Розшифровка).

У  Звіті  та  Розшифровці  до  нього  відображена  інформація  про  всі  надходження  на
рахунок виборчого фонду, здійснення витрат та залишки коштів на відповідному рахунку, в
тому  числі  інформація  про  дату  надходження  кожного  внеску  до  виборчого  фонду, його
розмір,  призначення,  дату здійснення і суму кожного платежу з рахунку виборчого фонду,
повну назву отримувача кожного платежу.

Протягом  встановленого  законом  періоду  формування  виборчого  фонду,  було
сформовано виборчий фонд у розмірі 74800,00 грн., який частково використаний за даний
період. Залишок коштів на день формування Звітів становить 23935,60грн.

Нецільового  використання  коштів  виборчого  фонду,  повернення  коштів  та  сплати
штрафних  санкцій  виконавцями  за  укладеними  договорами  та  випадків  відмови  від
добровільних  внесків  юридичних  та  фізичних  осіб,  та  інших  порушень  виборчого
законодавства за період з дня відкриття рахунків виборчого фонду до дня формування Звіту
допущено не було.

Додатки:
1. Звіт  про  надходження  та  використання  коштів  виборчого  фонду  кандидата  в  народні
депутати  України  в  одномандатному  виборчому  окрузі  №  159   Маринченко  Ігора
Олексійовича  3  арк.;
2. Розшифровку  до  Звіту  про  надходження  та  використання  коштів  виборчого  фонду
кандидата  в  народні  депутати  України  в  одномандатному  виборчому  окрузі  №  159
Маринченко Ігора Олексійовича  6 арк.

Кандидат у народні депутати України
в одномандатному виборчому окрузі № 159,     
який є розпорядником поточного рахунку
 виборчого фонду                                                                                                     Маринченко І.О.
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